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Decyzja Nr 370/2015
Na podstaw]e art, 4] L]St, ]. ust, 3 pkt 2, w zwląZku Z art, 42 t-]st 1 ustawy
Z clnla 14 grucInja 20]2 l. O oc]pa(lach (lz lJ. z 2a13 l, poz 21 z poz zm-\
oraz art, ]04 jali. 155 ustawy Z dnia ']4 czerwca 1960 r, Kodeksu Poslępowdna
Ad m in]stlacy]n eoo (,Dz. U. ż 2a13 l- poz. 261 z r:óź zm.), po rozpatlżen u Wniosku
s0óik Ae]enc]a ochrony Środowska EKOPARK P. Stanger Wspó ncy sp, J, Z siedżibą
W Pasecznie, przy ul, okuickego 4 05 500 Paseczno, numer REGON 0]317686]
nurnel NlP 1230BB4670

orZekam
zrnienam dec}zję Nr ]6/2015 starosty Piaseczyńskiego Z dnia 22 styaznia 2015 l,
znak ŚRL.6233,74,2014.2o15, W częścidotyczącej udzielenia spólce Agenc]a ochrony
Ślodowjska EKOPARK P, Stanoer i Wspóncy Sp, J, z siedzibą W Plasecznie,
przy ul. oku|ickego 4, o5-5oo Piaseczno zezwolenla na zbielanie odpadóW
niebezpiecżnych i ]nnych niż njebezpieczne W obiekcie W P asecznle,
przy U, okulick]eso 4, W następujący sposób:
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uzasadnienie
Pśmem Z clna 24 serona 2015 r UzL]pełnjonym pismem ż d|ia 24 \ltżeśala
2o15 r półka Aoencja ochlony Śroclowska EKOPARK P. Slanger Wspónicy Sp J
Z siedzibą W Piaseczne, plzy U. okLrlckiego 4, o5 5oO Paseczno, Wystąp ła
7 Wn osk em W §DTaW e Zm any decyz]i Nr 16/20] 5 starosty P asecżyńsk ego
z dlla 22 stycznla 2015 r, Znak ŚBL.6233.74.2o14.2O15, W czĘścldotyczące]
iWspónicy Sp, J,
Uc]Z e enia Spółce AOenc]a ochlony Środowiska EKoPABK P stanger
Z seclzbą W Pasecznje, przy U, okt]] ckiego 4, 05-500 Piaseczno żeZWoena
na Zb eranle oc]pacJóW n ebezp ecznych innych n Z niebezp eczne W ob ekcie
asecznie, prży U okul]ckieoo 4.
W myś§ 3 ust, 1 pkl 81 lażpalządze| a Fady MjnstróW Z dnia 9 Stopada
2o]0 r W splawle przec]s ęWżjęć mogących Znacząco oddzlalywać |a środoWisko
lDz, U. z 20]O l. Nr 2]3, t]oz. ]397 ż poz Z.n )pun|ty'.]o Zbelana Ub przeladunku
zlarna zallczają Sę clo przedsęWZięó rnogących polenc]alnie Znacząco oddzaiywać
na śroc]owsko Zgod| e z ań, 71 ust, 2 pkt 2 Ustawy ż dna 3 pazdziernika 2008 r,
o udostępnlaniL.] lnformac] o śroc]oWiskL] i jego ochrone, udziaLe społecZeństwa
(Dż, U, Z 20]3 l,
W ochrone śroc]owiska oraz o ocenach oddziaływan a na ślodowsko

W P

poz, ] 235 z póż, żf|-) c] a przedm otowej nwe§tyc] i€st Wymagane L,]Zyskanie decyzji
o śloc]oW Skowych UWarL]nkowan ach Ieaiżac] plzedsięWZlęcia, Wobec powyźsżego,
W myśart, 42 ust, 4 ustawy o oc]padach, do Wniosku oprócz niormacj] o Sposobe
postępowanla Z odpaclam zaląazorla Została decyż]a Burmistlza N4asta i Gm ny
Plaseczno Nr 9/2o']5 o ślodowskowych Uwarunkowan ach ż dna 1'] sielpnja 2015l,
Znak ośR,6220 B,20] 5 Łl\4,

Powoc]em Wystąpena o Zmanę decyz] Nr 16/20]5 Slalosty Piasecżyńskiego
Wym en onyoh
]est roższelzen e Zaklesu plo\,Vadzonej clzlaia noŚc o Zb eran e odpadÓW
W nln eiszei decyz]i,
Zgad.lię z Uslalenlami oboWiąZU]ącego mieiscowego p anU Zagospoda oW6n a
plzestrżennego cZęścimiasta PiasecZna d a obszalU oglan czonego Ll] cam

:

okUickiego, JullanoWską, glanicą adminlstracy]ną mjasta PjasecZno dalej U:lcam:
Plzesmyckieoo, Zeg ńskiego, Chyicżkowską, Arm Kra]owej żatw erdzonee,o Uchwałą
Rac]y Miejskiej W Piaseczn|e Nr 427lXV 112012 z drlia ] 5 Utego 2012 r,

IJlz Woj, Maz. Poz, 3134 Z c]nia 26 kWetna 2012 r ), teren
na któryrn Zloka| Zowane są dZ alk o nr eur, ']3i/26, ] 3i 29, 13,/3] , oblęb ] 8
W Pasecznle, plzy U, okL] ckego 4 polożony jest W obszarze L]rbanlstycznym
przeznaczonym poc] prodUkc]ę, skła(]y usług n!euciążlWe (symbol 1P-SiU),
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